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               7. napirendi pont  

 

Nagycenki Temetőben környezetrendezési munkák  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nagycenki Temetőben tavalyi évben sajnos visszafordíthatatlan károsodást (betegséget) szen-

vedett a kettős kereszt alakban a Mauzóleum mögött induló és a Ravatalozó előtti térnél végződő 
buxus élősövény. A járvány országosan kiterjedő volt, több évig tartott, és szemmel láthatóan 
nagyon sok parkban, magánháznál tette tönkre a buxus növényeket.  

 
A képviselő-testület elé szeretném terjeszteni arra vonatkozóan a javaslatomat, hogy állítsuk 

helyre új növényekkel a Nemzeti Sírkert részét képező, megyei hungarikumként számon tartott 
Nagycenki Temetőt.  
 

A helyreállítás első lépése lehet annak a folyamatnak, melyet a Temető üzemeltetőjeként meg 
kell tennünk ( kegyeleti okok, Széchenyi örökség ápolása…stb ) . A második feladat a ravatalo-

zóhoz vezető út felújítása, majd a ravatalozó felújítása lenne.  
 
Tudom, hogy sokakban felmerül a kérdés, hogy miért pont most kell foglalkozni vele, amikor 

üzemeltetők lettünk, de vannak olyan témák, tárgyak, hagyományok, emlékek, tisztelet, aminél ez 
nem lehet kérdés.  

 
Ajánlatot kértem tiszafa vagy fagyal beültetésére, a régi, elhalt sövény kiszedésére. Ilyen mennyi-
ségű növényeket beszerzését előre tervezni kell, ezért érzem szükségesnek a döntés mostani 

meghozatalát.  
 

Két cégnek érkezett ajánlata ( 1. és 2. számú melléklet ) , aminél én az alacsony, kedvezőbb áru 
ajánlatot adó céget választanám ( Tünde Virágbolt ) . Javaslatom viszont az, hogy a drágább, de 
kevesebb gondozást igénylő tiszafa ültetést válasszuk.  

  
 

…………/ 2017.(…..) önkormányzati határozat 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Tünde Virágbolt 

Kft-t ( 9436 Fertőszéplak, Ady E. u. 38. ) a Nagycenki Temetőben az elhalt kettős kereszt alakú  

elhalt sövény kiszedésével  és új növényekkel ( tiszafa )  való beültetésével   a  melléklet szerinti 

árajánlat alapján. 

A vállalkozási díj összege:1.911.200 Ft + Áfa   

Vállalási határidő: 2017. október 31.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, és a vál-

lalkozási díj összegét a költségvetési tartalék terhére biztosítja.   

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Nagycenk, 2017. június 19. 
Csorba János  
polgármester 


